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EWANGELIA NA XIV NIEDZIEL Ę ZWYKŁĄ                                                             Łk 10, 1-12. 17-20    
 
Pokój królestwa Bożego 
 
Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po 
dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 
owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 
nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo 
zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 
którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże".  
"Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i 
powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie 
lżej będzie w ów dzień niż temu miastu". Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością 
mówiąc: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają". 
Wtedy rzekł do nich: "Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz 
cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie". 
 
 
 

 
 
 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli, stojącej u progu wakacji ukazuje cierpliwe i żmudne 
wychowywanie Apostołów przez Pana Jezusa. To formacja i katecheza. Grono 
uczniów powiększa się, to już nie tylko dwunastu Wybranych, ale siedemdziesięciu 
dwóch, wysłanych, aby głosić nadejście Pana, czyli Dobrą Nowinę. W tej liczbie 
siedemdziesięciu dwóch możemy odnaleźć każdego z nas, niezależnie od wieku, stanu 
czy innych różnic. Każdy chrześcijanin - katolik - uczeń czy uczennica Chrystusa 
swoim życiem, przykładem, świadectwem głosi żywą Ewangelię miłości, przebaczenia, 
ofiary lub - nie daj Boże - antyewangelię pychy i egoizmu, czyli karykaturę 
chrześcijaństwa. Głoszenie Ewangelii ma być oparte nie na zaufaniu środkom - 
potężnym i bogatym, biblijnym: trzosie, torbie, sandałom czy konwenansom, ale na 
gorliwej pro śbie - modlitwie skierowanej do ”Pana żniwa”. Pan Jezus, wysyłając 
uczniów, polecił im to, co najważniejsze. Powiedział: módlcie się, a nie uczcie, 
przekonujcie, nawracajcie. Módlcie się, to znaczy, pozostawajcie stale z Tym, który 
was posyła, z Nim rozmawiajcie, Jemu powierzajcie trud walki ze złem i własną 
niemoc. 
 



OGŁOSZENIA 
1. W zakrystii można nabywać książkę „Ko ścioły Czerniewickie”. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Franciszka Niewolę - niech Bóg prowadzi go przez życie  drogą wiary, prawdy  
                                     i miłości. 

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Daniel Reszka, kawaler z Żelechlinka i Marta Żyłka, panna z par. tut. 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 
Śp. Stanisław Miksa – pokój jego duszy. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

       Spodziewana niespodzianka 
Nie zbudzę się pewnego ranka, 
Ot, spodziewana niespodzianka. 
                                                  Jan Sztaudynger 
 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział pierwszy 
WIERZĘ W BOGA OJCA 

                                                         /cd/ Symbole wiary 

46. Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca?  
Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest "Ojcem", nie tylko jako Stwórca świata i człowieka, 
lecz przede wszystkim, iż jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, 
który jest Jego Słowem, jako "odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty" (Hbr 1,3). 240-
242  
47. Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa Chrystusa?  
Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi. Duch 
Święty pochodzi od Ojca (por. J 15,26), jako pierwszego źródła i początku całego życia 
trynitarnego; pochodzi też od Syna (Filioque) przez odwieczne obdarowanie Syna przez 
Ojca. Posłany przez Ojca i wcielonego Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania 
"całej prawdy" (J 16,13). 243-248  
48. W jaki sposób Kościół wyraża swą wiarę trynitarną?  
Kościół wyraża swą wiarę trynitarną, wyznając jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ każda z nich co 
do natury jest pełnym Bogiem. Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą ze 
względu na relacje, w jakich pozostają one względem siebie: Ojciec jest Tym, który rodzi 
Syna, Syn jest Tym, który jest zrodzony przez Ojca, Duch Święty jest Tym, który pochodzi 
od Ojca i Syna. 249-256; 266  
 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  08. 07. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  09. 07. 2013 
……… 
                                                          ŚRODA  10. 07. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty; 
          O opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Emilii; 
          Dziękczynno błagalna w 18 rocz. urodzin Waldemara; 
          O Boże błogosławieństwo dla Rafała Sekuły w 18 rocz. urodzin; 
          Za +Władysława w 26 rocz. śmierci, Janinę, Jana, Henryka i Barbarę Sowików;  
                +Kazimierza Staszewskiego /int. od rodziny Galińskich i Karbowników/; 
                +Andrzeja Pawlaka /int. od siostry Barbary z rodziną/; 
                +Stanisława Miksę /popogrzebowa/; 
                +Martę i Aleksandra Miniaków; 
                +Mirosława Gawłowskiego w 5 rocz. śmierci, cr. Madańskich, Daniluków 
                  i Sobolczyków; 
                +Stanisławę Skoneczną /int. od syna z rodziną/. 
                                                               CZWARTEK  11. 07. 2013 
……….   
                                                          PIĄTEK 12. 07. 2013 
………. 
                                                  SOBOTA 13. 07. 2013 
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla KŻ Różańca św. Małgorzaty i o życie 
                  wieczne dla Zofii Malczewskiej. 
                                                   NIEDZIELA  14. 07. 2013 
  9.00 Za zmarłych Parafian 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Jerzego w 15 rocz. ślubu i ich syna. 
18.00 Za +Kazimierę w 5 rocz. śmierci i Jana Sobczaków oraz Jadwigę Sołtysiak. 
 
49. Jak działają trzy Osoby Boskie?  
Jak trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę, tak są również nierozdzielne w swoim 
działaniu: Trójca Święta ma jedno i to samo działanie. Każda jednak Osoba Boska 
wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. 257-260; 267  
O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam (...). Napełnij pokojem moją duszę. 
Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym 
tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała czuwająca w 
wierze, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu (bł. Elżbieta od 
Trójcy).  
50. Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?  
Pismo Święte nazywa Boga "Panem dzielnym i potężnym" (Ps 24,8-10), jest On tym, dla 
którego "nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37). Jego wszechmoc jest powszechna, 
tajemnicza. Bóg okazuje ją stwarzając świat z niczego i człowieka z miłości, lecz przede 
wszystkim we Wcieleniu i Zmartwychwstaniu swojego Syna, w darze synowskiej adopcji i 
w przebaczeniu grzechów. Dlatego Kościół kieruje swoją modlitwę do "wszechmogącego i 
wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne Deus...). 268-278  


